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luz do estímulo de atividades, eventos e condutas que o Município 
visa promover e apoiar, no domínio da prossecução das respetivas 
atribuições, nomeadamente no que se refere à cultura, ao desporto, 
ao associativismo e à divulgação dos valores locais, sem prejuízo de 
uma preocupação contínua com a proteção dos estratos sociais mais 
frágeis, desfavorecidos e carenciados no que respeita às pessoas 
singulares.

As isenções e reduções fundamentam -se nos princípios da legalidade, 
da igualdade de acesso e no tratamento dos contribuintes, da imparcia-
lidade, da capacidade contributiva e da justiça social.

Em termos específicos as isenções e reduções de taxas previstas no 
Regulamento fundamentam -se nos termos seguintes:

1 — As isenções previstas no n.º 1, do artigo 13.º, na medida em que 
têm origem em normas legais próprias, exteriores ao Regulamento, elas 
não resultam da atividade regulamentar do Município da Moita, não 
estão sujeitas à obrigação de fundamentação.

2 — No que tange à isenção ou redução de taxas prevista no n.º 2, do 
artigo 13.º, ela fundamenta -se na promoção de atos e factos de interesse 
público municipal e, naturalmente, na promoção do Município e das 
atividades e eventos à disposição dos Munícipes.

3 — A atribuição da isenção ou redução prevista na alínea a), do n.º 1, 
do artigo 14.º, tem por finalidade promover a atividade das autarquias 
locais abrangidas, contribuindo, assim, para a prossecução do interesse 
público municipal.

4 — A isenção ou redução consagrada na b), do n.º 1, do artigo 14.º, 
baseia -se em finalidades de interesse público, uma vez que visa con-
tribuir para a realização das atribuições incumbidas ao Município e, 
também, para a concretização dos fins estatutários das instituições 
nela mencionadas, as quais têm por fim a prossecução de interesses 
ou utilidades públicas e de solidariedade social e, consequentemente, 
prosseguem o interesse público municipal.

Com esta isenção ou redução pretende -se apoiar as instituições nela 
referidas na medida em que têm muitas vezes dificuldades orçamentais 
para realizar os seus fins estatutários, pelo que se justifica serem apoia-
das pelo Município, merecendo um tratamento diferenciado.

Asseguram -se, desta forma, valores fundamentais do Estado de Di-
reito Democrático que tem consagração na Constituição da República 
Portuguesa, em particular nos seus artigos 1.º, 13.º, 63.º, 65.º, 69.º, 
70.º, 71.º, 72.º e 73.º

5 — A isenção ou redução reconhecida pela alínea c), do n.º 1, do 
artigo 14.º, fundamenta -se na insuficiência económica, desde que de-
vidamente comprovada. A pessoa singular por vezes não tem meios 
económicos para prover ao seu próprio sustendo, também não terá 
para o pagamento das taxas devidas ao Município, merecendo por esse 
motivo uma discriminação positiva. Assim, com a concessão desta 
isenção ou redução, ela pode aceder a uma parte do que necessita para 
poder usufruir de uma vida um pouco mais digna.

Esta isenção ou redução está em conformidade com o prescrito no 
Código do Procedimento Administrativo, designadamente, no n.º 2, do 
seu artigo 11.º, bem como com valores previstos na Constituição da 
República Portuguesa, designadamente, a dignidade da pessoa humana 
e a solidariedade social.

6 — A isenção consagrada na primeira parte do n.º 2, do artigo 14.º, 
tem como objetivo acautelar a exata identificação e localização das 
instituições nele mencionadas devido aos seus fins estatutários.

Com a isenção consagrada na segunda parte do n.º 2, do artigo 14.º, 
o Município da Moita pretende apoiar as entidades nele mencionadas 
uma vez que têm grandes dificuldades orçamentais para realizar os seus 
fins estatutários e necessitam de, por vezes, desenvolver atividades 
para obtenção de receitas

7 — Fundamenta -se a isenção prevista no n.º 3, do artigo 14.º, na 
promoção da mobilidade da pessoa com deficiência física, consagrando 
uma discriminação positiva dado que o Município tem o dever de 
facilitar a mobilidade destas pessoas.

Esta proteção à pessoa com deficiência física através da promoção 
da sua mobilidade apresenta -se como uma concretização do princípio 
da igualdade consagrado no artigo 13.º, da Constituição da República 
Portuguesa.

8 — A isenção prevista no n.º 4, do artigo 14.º, referente à Liga dos 
Combatentes justifica -se pela existência de combatentes no Município 
da Moita que deram a vida pelo país e da sua merecida homenagem. 
Garante -se com esta isenção que os combatentes do Município repousam 
em paz, com a dignidade que merecem.

A isenção relativa à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntá-
rios da Moita tem a sua razão de ser nos serviços prestados à população, 
designadamente no transporte de doentes, socorro a acidentes e proteção 
civil, e no seu reconhecimento.

9 — A gratuitidade prevista no n.º 5, do artigo 14.º, fundamenta -se 
em motivos de saúde pública, devidamente comprovada pelos serviços 
de saúde.

 206437316 

 MUNICÍPIO DE MOURA

Édito n.º 512/2012
Torna -se público que Mariana Balancho Branco, pretende habilitar -se como 

herdeira do seu falecido filho, João Carlos Branco Roberto, ex -trabalhador 
desta autarquia com a categoria profissional de Assistente Operacional, fale-
cido a 28 de agosto do corrente ano, a fim de poder receber deste Município 
a importância de € 2515,32, respeitante ao subsídio por morte.

Nestes termos quem tiver algo a opor a tal pretensão ou vir também 
a habilitar -se ao referido pagamento, deve deduzir o respetivo pedido 
no prazo de 30 dias a contar da publicação do presente édito no Diário 
da República.

28 de setembro de 2012. — O Diretor do Departamento Administra-
tivo e Financeiro, Rafael Rodrigues.

306428869 

10 — Relativamente à isenção prevista no n.º 6, do artigo 14.º, a 
mesma fundamenta -se na valorização do espaço público em que se in-
siram as esplanadas, decorrente das obras executadas e do mobiliário 
instalado. No contrato são fixados os encargos do ocupante relativos 
ao arranjo do espaço ocupado e outras obrigações decorrentes da 
ocupação e que contribuam para a valorização do espaço público.

11 — A fundamentação da redução estabelecida n.º 7, do artigo 14.º, 
reconduz -se à fundamentação constante do número anterior, para a 
qual expressamente se remete e baseia -se no facto do ocupante instalar 
unicamente mobiliário, não havendo lugar à execução de obras.

12 — A atribuição da isenção prevista no n.º 8, do artigo 14.º, estriba-
-se em finalidades de interesse público, na medida em que as entidades 
beneficiárias visam a prossecução de serviços de interesse público 
municipal. As entidades devem vincular -se mediante a celebração 
de contratos de concessão ou de colaboração com o Município e as 
compensações fixadas devem ser consideradas relevantes sob o ponto 
de vista social e ou financeiro.

13 — Com a gratuitidade prevista n.º 9, do artigo 14.º, o Município da 
Moita pretende fomentar a entrega de cadáver de animal e fundamenta-
-se na defesa da saúde pública.

14 — O previsto no artigo 15.º visa dar cumprimento à atribui-
ção do Município no domínio da promoção do desporto (alínea f), do 
artigo 13.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro) e ao princípio da 
igualdade (artigo 13.º da Constituição da República), fomentando o 
acesso e o exercício da prática desportiva e, consequentemente, contri-
buindo para uma melhor qualidade de vida dos munícipes (artigo 79.º, 
da Constituição da República Portuguesa) na medida em que alguns 
deles não dispõem de meios económicos para a utilização da Piscina 
Municipal.

15 — O fundamento da isenção ou redução estabelecida no artigo 16.º, 
reconduz -se ao objetivo de promover o desenvolvimento da atividade 
desportiva e incentivar a formação desportiva da população dando 
cumprimento às atribuições do Município nos domínios do desporto 
e da educação (alíneas d) e f), do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 
de setembro) bem como ao princípio da igualdade, uma vez que os 
clubes e as coletividades devidamente organizados do Município da 
Moita têm dificuldades orçamentais para realizar os seus fins estatu-
tários (artigo 13.º, n.º 2, do artigo 73.º e artigo 79.º da Constituição 
da República).

16 — A fundamentação da possibilidade de utilização gratuita pre-
vista no artigo 17.º reconduz -se às constantes dos números anteriores, 
para as quais se remete, bem como na promoção do Município e das 
iniciativas e eventos à disposição dos cidadãos.

17 — Com a isenção estabelecida no artigo 18.º, visa -se promover 
iniciativas de caráter não comercial de relevante interesse público 
municipal e, naturalmente, o próprio Município, bem como aumentar 
a oferta de iniciativas e eventos colocados à disposição dos munícipes.

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 13956/2012

Projeto de Regulamento da Bolsa de Emprego 
Municipal de Odemira

No uso das competências que se encontram previstas na alínea a) do 
n.º 6 do artigo 64.º, e, alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º, ambos da Lei 
n.º 169/99 de 18.09, com a redação introduzida pela Lei n.º 5 -A/2002 
de 11.01, torna -se público, que em conformidade com o disposto no 
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artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, se encontra 
em apreciação pública pelo prazo de 30 dias úteis a contar da data da 
publicação no Diário da República, o Regulamento da Bolsa de Em-
prego Municipal de Odemira, aprovado em Projeto, por unanimidade, 
em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 20 de setembro 
de 2012, o qual a seguir se transcreve.

No decurso desse período o Projeto de Regulamento da Bolsa de Emprego 
Municipal de Odemira encontra -se disponível para consulta nos serviços 
de atendimento ao público da Câmara Municipal de Odemira, onde poderá 
ser consultado todos os dias úteis, das 9:00 às 16:00 horas, bem como no 
sítio do Município na Internet (www.cm -odemira.pt), devendo quaisquer 
sugestões, ser formuladas por escrito e dirigidas à Câmara Municipal de 
Odemira até às 16:00 horas do último dia do prazo acima referido.

10 de outubro de 2012. — O Presidente da Câmara, Eng. José Alberto 
Candeias Guerreiro.

Projeto de Regulamento da Bolsa de Emprego Municipal 
de Odemira

Preâmbulo
A inserção dos jovens e dos adultos no mercado de trabalho continua 

a assumir -se como prioridade estratégica para a melhoria da produtivi-
dade e competitividade regional, da inovação, do empreendedorismo, 
contribuindo também para uma cidadania mais ativa.

Em prol do desenvolvimento e crescimento socioeconómico, complemento 
de uma política de atração de investimento para o Concelho, o Município de 
Odemira, numa medida inovadora, disponibiliza uma Bolsa de Emprego, 
devidamente registada na CNPD — Comissão Nacional de Proteção de Dados, 
com o objetivo de potenciar a proximidade entre procura e oferta de emprego 
no concelho de Odemira, permitindo uma maior facilidade de recrutamento e o 
aumento da taxa de emprego dos seus habitantes, dando -lhes assim prioridade, 
por forma a incentivar a residência neste Concelho.

A Câmara Municipal de Odemira visa através da Bolsa de Emprego, 
fomentar a criação de emprego local que permita a fixação de jovens no 
Concelho e disponibilizar, junto dos potenciais empregadores, um canal 
privilegiado de recrutamento e seleção de pessoal, com a vantagem de 
divulgação de grande escala e gratuita das suas ofertas de emprego.

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objeto e lei habilitante

1 — O presente regulamento estabelece as condições e regras de 
funcionamento da Bolsa de Emprego Municipal do Concelho de Ode-
mira.

2 — O presente regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no 
artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, e nos termos 
e para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro.

Artigo 2.º
Definição

1 — A Bolsa de Emprego Municipal do Concelho de Odemira, adiante 
designada por BEMO, consiste numa base de dados online da oferta e 
procura de emprego.

2 — A BEMO é um serviço gratuito da Câmara Municipal de Odemira, 
para cidadãos que procurem emprego no concelho de Odemira, e para 
empresas instaladas no concelho ou em fase de instalação que desejem 
recrutar trabalhadores, disponibilizada no site do Município.

Artigo 3.º
Âmbito

O presente regulamento destina -se a todos os cidadãos que procurem 
emprego no concelho de Odemira e às empresas sedeadas no concelho 
ou em fase de instalação que desejem recrutar trabalhadores.

Artigo 4.º
Objetivos

A BEMO tem como principais objetivos:
1 — Potenciar a proximidade entre a procura e a oferta de em-

prego no concelho de Odemira e complementar desta forma a sua 

política de atração de investimento e de criação de novos postos 
de trabalho.

2 — Fomentar a criação de emprego local que permita a fixação de 
cidadãos no concelho e disponibilizar, junto dos potenciais emprega-
dores, um canal privilegiado de recrutamento e seleção de pessoal, com 
a vantagem de divulgação de grande escala e gratuita das suas ofertas 
de emprego.

3 — Simplificar e dar maior transparência aos diversos processos 
de recrutamento e à reafetação de recursos humanos, assegurando 
assim a ligação entre a oferta e a procura de emprego, utilizando a 
internet.

4 — Contribuir para uma melhor e mais eficaz política de gestão dos 
recursos humanos com reflexos na qualidade dos serviços prestados 
ao cidadão.

CAPÍTULO II

Intervenientes da BEMO

Artigo 5.º
Utilizadores da BEMO

São identificados como utilizadores:
1 — Candidatos — Pessoas individuais, que voluntariamente se dis-

ponibilizem para colocar na BEMO os seus dados.
2 — Entidades Empregadoras — Empresas e empresários sedeados 

no concelho de Odemira, interessados em utilizar o serviço da BEMO, 
que voluntariamente expressem as suas necessidades de recrutamento.

3 — Entidade Gestora — Responsável pela gestão da BEMO.
4 — Administrador — Responsável por administrar/gerir a aplica-

ção.

Artigo 6.º
Candidatos

1 — Os candidatos acedem às suas áreas encarregando -se de inserir, 
atualizar e eliminar os dados.

2 — Os candidatos podem consultar as ofertas de emprego disponíveis 
na BEMO e podem responder diretamente à oferta da entidade empre-
gadora através dos dados fornecidos na bolsa, depois de devidamente 
registados na BEMO.

3 — No registo, procedem ao preenchimento de campos obriga-
tórios de identificação pessoal e profissional, como o nome com-
pleto, morada, data de nascimento, e -mail, contactos, habilitações 
literárias, situação profissional atual, experiência profissional, 
entre outros.

4 — Permite o upload de curriculum vitae (CV) digitalizado e de 
fotografia.

5 — Possibilidade de atualização do seu CV antes de enviar a candi-
datura de resposta a uma oferta de emprego.

Artigo 7.º
Entidades Empregadoras

1 — As entidades empregadoras colocam as suas ofertas de emprego 
e podem pesquisar os candidatos inscritos na BEMO, que se enquadrem 
nos perfis pretendidos, mas só podem ter acesso aos seus dados, depois 
de devidamente registados na BEMO.

2 — No registo, procedem ao preenchimento de campos obrigatórios, 
como o nome e atividade da Entidade, morada, e -mail, contactos, área 
profissional, descrição da oferta, tipo de contrato, remuneração, entre 
outros.

3 — Permite o upload do logo da Entidade.

Artigo 8.º
Entidade Gestora

1 — A gestão da BEMO compete à Câmara Municipal de Odemira 
através da sua unidade orgânica responsável pelo desenvolvimento 
económico.

2 — A Câmara Municipal de Odemira disponibiliza, no seu site um 
link de acesso à BEMO, que se pretende que funcione de forma interativa 
entre entidades empregadoras e os candidatos.

3 — Garantir e controlar a qualidade da informação disponibilizada 
através da BEMO.

4 — Fornecer ao administrador a informação a disponibilizar na 
BEMO, bem como conteúdos relevantes sobre formação, notícias, qua-
lificação profissional, entre outros.
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Artigo 9.º
Administrador

1 — Compete à Câmara Municipal de Odemira organizar e gerir a 
BEMO online, garantindo a segurança e atualização da informação dispo-
nibilizada, quer pelas entidades empregadores, quer pelos candidatos.

2 — Disponibilizar os recursos técnicos indispensáveis à estruturação 
e correto funcionamento da BEMO, satisfazendo os necessários requi-
sitos de atualização, segurança e acessibilidade.

3 — Definir e assegurar os procedimentos adequados à salvaguarda 
da confidencialidade dos dados pessoais.

4 — Validar e eliminar os registos ou informação irrelevante, desa-
tualizada ou inadequada aos objetivos da BEMO.

5 — Introduzir na BEMO os conteúdos relevantes, fornecidos e va-
lidados pela entidade gestora.

CAPÍTULO III

Regras de Funcionamento

Artigo 10.º
Registo e tratamento de dados

1 — O registo na BEMO é efetuado através do preenchimento de um 
formulário obrigatório, quer para os candidatos, quer para as entidades 
empregadoras.

2 — Após o registo e validação dos dados por parte da entidade 
gestora, é enviado um username e uma password de acesso, atribuída 
aos candidatos e entidades empregadoras.

3 — Os dados de identificação são divulgados na BEMO apenas com 
autorização dos interessados, sendo estes responsáveis pelas atualizações 
dos seus dados.

4 — Não é permitido a alteração dos dados de identificação da enti-
dade empregadora, sem validação por parte da entidade gestora.

Artigo 11.º
Duração

1 — Os dados dos candidatos constam na base de dados pelo prazo de 
6 meses, findo o qual, o administrador procede à sua eliminação, caso 
não se verifiquem atualizações durante esse período.

2 — Em relação às entidades empregadoras, as ofertas de emprego 
têm duração de 15 dias, 30 dias ou 60 dias de acordo com a opção se-
lecionada quando a publicação da proposta de emprego.

3 — As ofertas de emprego que tenham terminado o prazo, e a en-
tidade empregadora não as tenha eliminado, serão eliminadas pelo 
Administrador.

CAPÍTULO IV

Disposições Finais

Artigo 12.º
Casos Omissos

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação 
da Câmara Municipal.

Artigo 13.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor após a sua publicação.
206452106 

 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Edital n.º 908/2012
Mário João Ferreira da Silva Oliveira, presidente da Câmara Municipal 

de Oliveira do Bairro, faz público que, ao abrigo do artigo 106.º da Lei 
n.º 5/2004 de 10 de fevereiro, por deliberação aprovada por unanimidade 
na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal realizada em 14/09/2012 
sobre Proposta subscrita por unanimidade na Reunião Ordinária da Câ-
mara Municipal realizada em 30/08/2012, a Taxa Municipal de Direito 
de Passagem foi fixada na seguinte percentagem:

0,25 % a cobrar de Taxa Municipal de Direito de Passagem

Para constar e demais efeitos, se publicita o presente Edital e outros 
de igual teor, que vão ser afixados em todos os lugares públicos do 
costume.

17 de setembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Mário João 
Ferreira da Silva Oliveira.

306447271 

 MUNICÍPIO DE OVAR

Aviso n.º 13957/2012
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, republicada e alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
06 de abril, publica -se a lista unitária da ordenação final referente ao 
procedimento concursal por contrato de trabalho por tempo indeter-
minado, de um posto de trabalho, na categoria de técnico profissional 
de 2.ª classe — fiscal municipal, para o serviço a divisão jurídica e de 
fiscalização, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 231, de 02 
de dezembro de 2011, a qual foi homologada, por despacho do Presidente 
da Câmara Municipal de 01 de outubro de 2012.

1.º Luís Manuel Cabral Gomes Artur — 15,25 valores

4 de outubro de 2012. — O Presidente da Câmara, Prof. Dr. Manuel 
Alves Oliveira.

306441941 

 Aviso n.º 13958/2012

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, republicada e alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
publica -se a lista unitária da ordenação final referente ao procedimento 
concursal por contrato de trabalho por tempo indeterminado, de três 
postos de trabalho, na categoria de assistente operacional, divisão de 
educação, publicado no Diário da República, n.º 231, de 2 de dezembro 
de 2011, a qual foi homologada, por despacho do Presidente da Câmara 
Municipal de 4 de outubro de 2012.

1.º Paula Cristina Baptista Ferreira Silva Leite — 18,03 valores
2.º Maria Lurdes Sousa Figueiredo Filipe — 17,92 valores
3.º Cláudia Maria Soares Pestana Marques — 17,91 valores
4.º Júlia Maria Lopes Amaral Borges — 17,55 valores
5.º Sandra Maria Reis Fernandes — 16,38 valores
6.º Maria Lúcia Vieira Soares — 16,37 valores
7.º Maria Manuel Marques Costa e Silva — 16,33 valores
8.º Mónica Alexandra Silva Leite — 15,95 valores
9.º Rosa Maria Silva Moura — 15,90 valores
10.º Adérita Maria Ribeiro Cruz — 15,68 valores
11.º Gisela Maria Rodrigues Silva — 15,65 valores
12.º Mónica Cristiana Pinto Santos — 15,42 valores
13.º Teresa Maria Valente Silva Mendes — 15,32 valores
14.º Anabela Rodrigues Gonçalves Pinho — 15,02 valores
15.º Sandra Maria Andrade Ferreira — 14,93 valores
16.º Ana Bárbara Gomes Pinho — 14,90 valores
17.º Paula Cristina Lopes Amaral — 14,83 valores
18.º Célia Fernanda Jesus Preto Ramos — 14,60 valores
19.º Norma Manuela Rodrigues Guerra Teixeira — 14,45 valores
19.º Sandra Mónica Andrade Silva Covas — 14,45 valores
20.º Alice Cristina Ferreira Silva — 14,43 valores
20.º Maria Luísa Andrade Graça — 14,43 valores
21.º Diana Patrícia Gomes Valente — 14,40 valores
22.º Maria João Almeida Pinho Carneiro — 14,30 valores
23.º Paula Cristina Rocha Gomes — 14,27 valores
24.º Ana Maria Silva Ribeiro — 13,42 valores
25.º Nazaré Leonor Lopes Rodrigues — 13,25 valores
26.º Suzi Marlene Rodrigues Dias — 12,70 valores
27.º Cátia Raquel Couto Almeida — 12,65 valores
28.º Patrícia Almeida Rodrigues — 12,50 valores
29.º Maria Conceição Mondim Silva — 11,80 valores
30.º Maria Armanda Cunha Gouveia Pinto — 11,75 valores
31.º Maria Lurdes Roque Teixeira Lourenço — 11,64 valores
32.º Ricardo Gomes Teixeira — 11,30 valores

Os candidatos Albina Piedade Teixeira Amaro, Ana Maria Rodrigues 
Oliveira Maia, Ana Patrícia Ventura Faria, André Ricardo Oliveira, 
Carlos Alberto Nunes Marques, Carlos Manuel Cunha Gonçalves, Cátia 
Leite Gaspar, Cláudia Maria Oliveira Sá, Elisabete Oliveira Valente 
Silva, Fernanda Maria Dias Sampaio, Juliana Sofia Estevão Oliveira 
Henriques, Maria Clara Pinho Silva, Maria José Costa Monteiro Pereira, 




